
 

UW_12092019 
 

บริษทั ไทยซัมซุง ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน)  
2922/222-227 ชั้น 15 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2  
ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทร. 0-2308-2245  โทรสาร 0-2308-2269  www.thaisamsunglife.co.th 
ทะเบียนเลขท่ี/เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร 0107556000124 

ค าร้องขอแก้ไขเพิม่เตมิใบค าขอเอาประกนัชีวติ 
ช่ือผู้ขอเอาประกันภัย.............………………………..……..…….…ใบค าขอเลขที่........................................ย่ืนค าร้องขอแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี ้ 

 

ลงช่ือ ณ.................................................................................…  วนัท่ี ..............................................................................................… 

ลงช่ือ.......................................................................................…  ลงช่ือ……………...............................................................................   
                    (พยาน / ตัวแทนประกันชีวติ)                 (ลายมือช่ือของผู้เอาประกันภัย)       

ลงช่ือ..............................................................………...  ลงช่ือ..................................................................………...           
                               (พยาน)                               (บิดา/มารดา/ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้ให้ความยนิยอม)                 

 เปล่ียนแบบประกนัภยั  จากเดิม เป็น ..............................………………………………………………………………….. ………………………….……….. 
 เปล่ียนแปลงจ านวนเงินเอาประกนัภยั จากเดมิ เป็น…………………………..……………………………………………………..………..……..บาท 
ยกเลิก  เพิ่ม   ลด    สญัญาเพิ่มเตมิการยกเว้นเบีย้ประกนัภยัของกรมธรรม์หลกั (WP) ซือ้ ฟรี จากเดมิ เป็น…………………………บาท 
ยกเลิก  เพิ่ม   ลด    สญัญาเพิ่มเตมิผลประโยชน์ผู้ช าระเบีย้ประกนัภยั (PB)  จากเดมิ เป็น…………………………บาท 

ยกเลิก  เพิ่ม   ลด   สญัญาเพิ่มเตมิการรักษาพยาบาลและศลัยกรรม (H&S)  จากเดมิ เป็น…………………………บาท 
ยกเลิก  เพิ่ม   ลด   สญัญาเพิ่มเตมิการรักษาพยาบาลและศลัยกรรม แบบ H&S เหมาจ่าย  จากเดมิ เป็น…………………………บาท 
ยกเลิก  เพิ่ม   ลด   สญัญาเพิ่มเตมิคา่ชดเชยรายวนัการเข้ารักษาในโรงพยาบาล (HB) จากเดมิ เป็น…………………………บาท
ยกเลิก  เพิ่ม   ลด   บนัทกึสลกัหลงัการรักษาพยาบาลผู้ ป่วยนอก (OPD) จากเดมิ เป็น…………………………บาท 

ยกเลิก  เพิ่ม   ลด   สญัญาเพิ่มเตมิโรคร้ายแรง 50 โรคทวีคณู (DD50) จากเดมิ เป็น…………………………บาท 
ยกเลิก  เพิ่ม   ลด   สญัญาเพิ่มเตมิโรคร้ายแรง 7 โรคร้ายแรง (DD7) จากเดมิ เป็น…………………………บาท 
ยกเลิก  เพิ่ม   ลด   สญัญาเพิ่มเตมิโรคร้ายแรง   เลดีพ้ลสั (Lady Plus)    จากเดมิ เป็น…………………………บาท 
ยกเลิก  เพิ่ม   ลด   สญัญาเพิ่มเตมิโรคร้ายแรง  แคนเซอร์พลสั (Cancer Plus) จากเดมิ เป็น…………………………บาท 
ยกเลิก  เพิ่ม   ลด   สญัญาเพิ่มเตมิโรคร้ายแรง  สมาร์ท ซีไอ (Smart CI) จากเดมิ เป็น…………………………บาท 

ยกเลิก  เพิ่ม   ลด   สญัญาเพิ่มเตมิแบบเทอม (TR) 5/5 10/10 15/15 19/19 จากเดมิ เป็น…………………………บาท 
สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุ 
ยกเลิก  เพิ่ม  ลด  AI จากเดมิ เป็น…………..…...………บาท 
ยกเลิก  เพิ่ม  ลด  ADD จากเดมิ เป็น…………….………บาท 
ยกเลิก  เพิ่ม  ลด  ADB จากเดมิ เป็น………….…………บาท 

ยกเลิก  เพิ่ม  ลด  AME จากเดมิ เป็น………….…………บาท 

บันทกึแนบท้ายฆาตกรรมลอบท าร้าย 
ยกเลิก  เพิ่ม  ลด  RCC(AI) จากเดมิ เป็น……….………………บาท 
ยกเลิก  เพิ่ม  ลด  RCC(ADD) จากเดมิ เป็น……….…...…..…บาท 
 

ยกเลิก  เพิ่ม  ลด  RCC(AME) จากเดมิ เป็น…..….……………บาท 

 ยอมรับเบีย้ประกนัภยัเพิ่มพิเศษ เน่ืองจาก อาชีพ  สุขภาพ  ในอตัรา……….…………บาท ต่อทนุประกนัหนึง่พนับาท ตอ่ปี 

 ยืนยนัส่วนสงู………...……ซ.ม.  น า้หนกั……………..ก.ก.  ในรอบ 6 เดือนท่ีผ่านมา น า้หนกัตวั เพิ่มขึน้…….….....……ก.ก. ลดลง…..….……..ก.ก.  

      สาเหตท่ีุเปล่ียนแปลงมาจาก…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………. 

 เปล่ียนผู้ รับประโยชน์เป็น (ระบช่ืุอ-นามสกลุ, อาย ุและความสมัพนัธ์) ดงันี.้ 
............................................................................................................................. ................................................................................................... 

............................................................................................................................. ...................................................................................... ............. 

 เปล่ียนแปลงอ่ืน ๆ โปรดระบ.ุ.................................................................................................................... ............................................................ 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่  สขุภาพของข้าพเจ้า ไม่มีการเปล่ียนแปลง และข้าพเจ้าไม่ได้รับการรักษาโรค ปรึกษาแพทย์ หรือการตรวจโรคแตอ่ย่างใดเลยนบัตัง้แต่
วนัย่ืนใบค าขอเอาประกนัชีวติดงักล่าว และขอรับรองตอ่ไปอีกวา่ ค าตอบทัง้หมดของข้าพเจ้าท่ีได้เขียนไว้ในใบค าขอเอาประกนัชีวติดงักล่าว  รวมทัง้เร่ืองราว
ทัง้หลายท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบอาชีพของข้าพเจ้าด้วย ยงัคงเป็นความจริงตามเดมิทกุประการ 

ตวัแทน .......................................................... รหสั.......................โทร.................................... สงักดั/สาขา/หน่วย ............................................. โทร.................................... 


